
Wehunt
Bruksanvisning

Jegere med jaktkort på foreningens terreng forplikter 
av sikkerhetsårsaker å benytte Wehunt under jakt. Da 

kan jegerne se hverandres posisjon og det blir også 
lettere å samarbeide. NB meldinger sendt i wehunt

blir ikke hørt av rådyra☺



Last ned appen fra 
Appstore/google PLay

1. Klikk på Wehunt



Installer app

2. Velg installer og 
deretter åpne



Gjør deg kjent med 
høyreemenyen

• dd

3. Klikk på 
høyremenyen for 

å gjøre dine 
personlige 

innstilinger.

Wehunt standard 
innstilling er et 
enkelt Google kart 
eller satellittbilder. 
Som medlem av 
NJFF får du rabatt på 
eiendomskart med 
høydekvoter, 
eiendomsgrenser 
mm. Det kjøper du 
via denne menyen. 



Høyremenyen

Pass på at din posisjon vises, 
da kan dine jaktkamerater 

se deg

Med denne på kan du enkelt 
se avstander i terrenget og 

til dine jaktkamerater

Med denne på kan du se 
vindretning og hvor dyra kan 

lukte deg

Når du har kjøpt og 
installert statens kartverks 

kart så kan du slå det på her 

For å kjøpe og installere kart 
slår du på denne og følger 

anvisningene du får



Venstremenyen – Velg ett terreng

4. Legg 
Nesodden JFF 

sine terreng inn i 
din app. Begynn 
med å klikke på 
Venstremenyen



Angi kode for «ditt» terreng

5. Velg 
menypunktet 
«Angi kode»

På denne menyen kan 
du også velge mellom 
terreng du allerede er 

medlem av



Oversikt over Nesodden JFF sine 
koder. 

6. Legg inn kode, en om 
gangen, og trykk lagre, 
vi bruker  Bjørnemyr 
som eksempel

Dette er kodene du skal 
bruke:
Bjørnemyr Skog: PFJ000
To Skog: NQN578
Svestad Skog: QAL963

Duejakt:
Munkerud vest:HSR602
Munkerud øst: PWR497
Storerud: KYO212
Nordjordet: NMD150



Slik ser du terrenget på din 
telefon

7. Nå ser du det 
aktuelle terrenget, 
dette er grensene for 
terrenget

7. Poster benyttet 
under blant annet 
hundejakt er markert. 
Disse må ikke endres☺



En liten guide til skjermbildet 
under jakt. 

Dette er symbolet for 
andre jegere, klikk på 
symbolet og se hvem 
det er

Hvis det er hund med 
wehunt gps med så ser 
du den slik

Disse ringene viser 
avstand fra deg

Vinden, baser på 
metrologiske 
værstasjoner viser 
vinden og din «lukt»

Dette er deg og din 
posisjon

Ta et bilde og del det i 
appen så andre får se

Send en melding til 
andre jegere


